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فى قواعد اللغة العربّية
للمرحلة اإلبتدائية

األولالجزء 



الجملة المفيدة

:القاعدة-1

.ويسمى أيضا كالما, التركيب الذى يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة~ 

.وقد تتركب من أكثر, الجملة المفيدة قد تتركب من كليمتين ~ 

:األمثلة 

الجملة المفيدة

البستاُن جميل  -1

قطف محمد  زهرة  -2

ماء  يعيُش السمُك فى ال-3

ْف ثيابَك-4 نظ  



أجزاء الجملة

إسم

فعل

حرف

أو أي شيء , أو جماد, أو نبات, كل لفظ يسمى به إنسان أو حيوان
.اخر

كل لفظ يدل على حصل عمل في زمن خاص

كل لفظ ال يظهر معناه كامال إال مع غيره

: القاعدة . 2

انواعالكلمة ثالثة 

: األمثلة 

حرف فعل إسم

....فى,على,عن,الى,من إقطف-يقطف -قطف  فالح وغيره,محمد: اإلنسان 

....كى,إذن,لن,أن عش -يعيش –عاش  قمح وغيره, شعير: النبات 

....إن,ال,لم رهحصان وغي, ق ط  : الحيوان 

....متى,كيف,هل ....سفينة, بَْيت  : الجماد 

...نصيحة , نور: شيء اخر



تقسيم الفعل باعتبار زمنه

هوكل فعل يدل على حصول عمل فى الزمن الماضى

.هو كل فعل يدل على حصول عمل فى الزمن الحاضر أو المستقبل~ 

«ت,ي,ن,أ»وال بد أن يكون مبدوءا بحرف من أحرف المضرعة وهي ~ 

فعل األمر هو كل فعل يطلب به حصول شيء في الزمن المستقبل 

الفعل

الفعل الماضى

الفعل المضارع

فعل األمر

:القاعدة .3,4,5



الفعل الماضى

الفعل المضارع

فعل األمر

وقف الرجلُ 

ةُ دقَّت  الس اع

غسُل يديَّ أَ 

ة  لعُب بالكرنَ 

نبُح الكلبُ يَ 

أكُل البنتُ تَ 

:األمثلة 

(إلعبوا–إلعبي -العب )إ لعْب بالكُرة  

ل ي –تمهَّل )تمهَّْل فى السير   لُوا–تمه  (تمه 

ْم ق طَّك  (أطعموا–أطعمي –أطعْم )أَْطع 

الفعل



الفاعل 

لعامل  ااستغل 

العامالَناستغل 

العّمال  استغل 

:القاعدة . 6

و دل على الذى , اسم مرفوع تقدمه فعل: الفاعل

فعل الفعل



لكرسيَّ جلس الرجُل ا

الكرسيَّ جلست المرأةُ 

البقرةَ حلب الرجُل 

البقرةَ حلبت المرأةُ 

المفعول به

: القاعدة . 7

اسم منصوب وقع عليه فعل الفاعل: المفعول به 



المبتدأ والخبر

: القاعدة . 8

اسم مرفوع فى اول الجملة: المبتدأ ~ 

ن مع المبتدإ جملة : والخبر ~  اسم مرفوع يكو 

مفيدة 

: األمثلة 

حلوة  التفاحةُ 

م          خ

سريع  القطارُ 

م          خ



الجملة الفعلية و الجملة اإلسمية

الجملة الفعلية

اإلسميةالجملة 

لمع البرق

يسقط الثلجُ 

إقطْف الوردةَ 

الشارعُ مزدحم  

قة  الطريقةُ ضي   

الجملة

: القاعدة . 9

كل جملة تتركب من فعل و : الجملة الفعلية 

فاعل

:القاعدة . 10

كل جملة تتركب من مبتدإ : الجملة اإلسمية 

وخبر 



نصب الفعل المضارع     

أحروف النواصب

: القاعدة . 11

ينصب الفعل المضارع حين سبقه أحد ~ 

:وهي , النواصب األربعة

أن

لن

إذن

كى

أريد أن اُحسَن السباحةَ 

لن يفوَز الكسالنُ 

إذن تربَح تجارتُك

هَ  جرحت كى أتنزَّ



جزم الفعل المضارع

:  القاعدة . 12

: و هي , يجزم الفعل المضارع إذا سبقه حرف جازم كالحروف االتية~ 

لم

ال

إن

و تفيد أن ينفي حصو  الفعل فى , تجزم فعال مضارعا واحدا
الماضى

و ينهى عن عمل الفعل, تجزم فعال مضارعا واحدا

تجزم فعلين و تفيد أن حصول الفعل األول شرط فى حصول 
الفعل الثان

حرف الجازم

:األمثللة 

لم يحفظ محمد درَسه

ال تكثْر من الضحك  

إن يسافْر أخوك تسافْر معه

تجزم فعال واحدا

تجزم فعلين



الفعل المضارعرفع 

: القاعدة  . 13

إذا لم تسبقه أداوة من المضارع  يرفع الفعل 
الجزمأدوات النصب أو 

المسافرُ دُ يعو

الحمامةُ رُ تطي
:األمثلة



أخواتهاكان و 

كان

صار

ليس

أصبح

أضحى

ظلَّ 

أمسى

بات

:القاعدة . 14
فترفع , على المبتدأ و الخبر تدخل كان او أخواتها ~ 

.الثانى و يسمى خبرهاو يسمى إسمها و تنصب األول 

لكل فعل من  هذه األفعال مضارع و أمر يعمالن ~ 

فال يأتى منها  مضارع  وال «ليس»عمل  الماضى إال  

. أمر

كانأخوات 

من الماضى تفيد ات صاف المبتدإ بالخبرفى الزَّ

ل المبتدإ من حال إلى حال  تدلُّ على تحوُّ

تفيد الن فى

تفيد توق ْيَت اتصاف المبتدإ بالخبر 

والمساء والليل,والنهار,والضحى,بالصبح



: األمثلة 

كان البيُت نظيف ا-

يكون البيُت نظيف ا-

ة  المريضةُ متأل م
أصبحت المريضةُ متألمة  -

تصبح المريضةُ متألمة  -

البيُت نظيف  

خبرها + إسمها +كان  كان و أخواتها المبتدأ و الخبر

فعل األمر فعل المضارع فعل ماض

كان الزحام شديدا يكون كان الزحام شديد

صار الثوب قصيرا يصير صار الثوب قصير

الخادم قويا ليس - - ليس الخادم قوي

النهم مريضاأصبح  يصبح أصبح النهم مريض

الغمام كثيفاأضحى يضحى أضحى الغمام كثيف

العامل متعباأمسى  يمسى أمسى العامل متعب

االمطار غزيرظل يظل ظل المطار غزير

االمصباح متقدبات يبيت بات المصباح متقد



(حرف توكيد)إن و أن 

(   حرف تشبيه )كأن 

(حرف إستدراك) لكن 

(    حرف تمنى )ليت 

(    حرف رجاء )لعل 

إن الجمل صبور الجمل صبور

يسرنى أن الزهرة ناضرة الزهرة ناضرة

كأن القمرمصباح القمر مصباح

البيت جديد لكن األثاث قديم قديماألثاث

ليت القمر طالع القمر طالع

لعل الكتاب رخيص الكتاب رخيص

إن و أخواتها

,  إذا تدخول على المبتدإ والخبر

فتنصب المبتدأ و يسمى 
وترفع الخبر ويسمى خبرها,اسمها



جر اإلسم

من   . 1

إلى. 2

عن . 3

على  . 4

فى . 5

الباء   .6

الالم  .7

نزل المطارمن السماء

سعى الجيش إلى الميدان

يذهب الخوف عن الطفل

يسقط الثمر على األرض

دخل المجرم فى السجن

قشرت الفاكهة بالسكين

الجائزة للسابق

حروف الجر

:القاعدة . 16

حروف األتية من اإلسم إذا سبقه حرف يجر 

:وهي 

األمثلة



النعت 

:القاعدة . 17

م ويسمى اإلس, لفظ يدل على صفة فى إسم قبله: النعت ~ 

الموصوف منعوتا

النعت يتبع المنعوت فى رفعه و نصبه و جره~ 

كتاب  مفيد  هذا 

ارأيُت  ميدان ا فسيح 

الوردة  الجميلة  نظرْت فاطمةُ إلى 

األمثلة


